Oleśnica, 17.10.2017

Szanowni Państwo, Hodowcy Drobiu Zagrodowego
Jeszcze mamy w pamięci zdarzenia zimowo-wiosenne związane ze
zwalczaniem ptasiej grypy a już nadchodzi nowy sezon zagrożenia tą chorobą.
Przypominam hodowcom przyzagrodowych stad drobiu o podstawowych
zasadach bioasekuracji, które zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków
związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r.
poz. 722).
Bioasekuracja to szereg zabiegów, które minimalizują przedostanie się
czynnika zakaźnego /wirusa grypy/ do stada drobiu.
Rozporządzenie nakazuje
-utrzymywanie drobiu unikając kontaktu z dzikimi ptakami
- zgłaszanie powiatowemu lekarzowi faktu utrzymywania drobiu,
-uniemożliwienie dostępu ptaków do zbiorników wody, w którym przebywają
ptaki dzikie
- przechowywanie paszy i ściółki zabezpieczonej przed kontaktem z ptakami
dzikimi i ich odchodami
-karmienie i pojenie ptaków pod zadaszeniem
-wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściem i wyjściem z pomieszczenia
dla drobiu, stosując powszechnie dostępne środki dezynfekcyjne np. 2% roztwór
sody kaustycznej
- oczyszczanie i odkażanie rąk obuwia, sprzętu przed wejściem do pomieszczeń
z drobiem.
- posiadacz ptaków ma obowiązek natychmiast zawiadomić powiatowego
lekarza weterynarii /tel. 71 314 26 11/ lub najbliższego lekarza weterynarii
wolnej praktyki o zaobserwowanych zachorowaniach ptaków, i zwiększonych
upadkach.

Zgodnie z analizą ryzyka wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków
opracowanej prze Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, w
sezonie 2017/2018, powiat oleśnicki jest wymieniany jako obszar
podwyższonego ryzyka, oznacza to, że istnieje realna groźba wystąpienia
choroby.
Dlatego apeluję o stosowanie powyższych nakazów i zakazów.
W przypadku wystąpienia jesienią ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków
należy liczyć się z możliwością zaostrzenia nakazów i między innymi nakaz
utrzymywania drobiu w zamknięciu.
W związku z tym należy już teraz przystosować kurniki do długotrwałego
przebywania drobiu. Należy zapewnić odpowiednią ściółkę, zapas żwirku oraz
odpowiednie oświetlenie kurnika /naturalne i sztuczne/.
Jeszcze jest czas, hodowco zadbaj o dobrostan swoich kur na zimę!
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